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Instructies

5269

Slagtrekker
7.5kg



Slagtrekker | 7.5kg

Ontworpen voor het geven van significante slagkrachten en wordt gebruikt met beide 
handen op het schuifgewicht. Hij heeft een aantal unieke kenmerken om zijn nut te 
versterken en te vergroten:

• Dubbelzijdige as met schroefdraad: de as is voorzien van een 5/18" UNF-
schroefdraad aan de ene kant en een M18 x 1,5 metrische schroefdraad 
aan de andere. Het statische ashandvat heeft aan beide zijden dezelfde 
specificatieschroefdraden zodat de gebruiker de eenheid kan assembleren om 
hetzij de metrische of UNF-schroefdraad te gebruiken voor het aansluiten op de 
bedoelde trekker | adapter (bijv. injectoradapter, naaftrekker, enz.) Een borgmoer 
van elk van de correcte draadmaat wordt meegeleverd.

• Het 7,5kg schuifgewicht is voorzien van twee handvatten waardoor bediening met 
twee handen mogelijk is.

• De as is voorzien van twee openingen voor R-klemmen die het gewicht van de 
slagtrekker vastzetten tijdens transport en opslag.

Specificaties:

• Totale lengte: 765mm 
• Aslengte: 660mm 
• Gewicht van slagtrekker: 7,5kg (16,5lbs) 
• 2 trekkergewichthandvatten 
• R-veiligheidsklemmen om het gewicht van de slagtrekker vast te zetten 
• As met schroefdraad aan beide zijden zodat diverse adapters kunnen worden   
 aangesloten: (5/18" UNF of M18 1,5)



Instructies

1. Assembleer de slagtrekker (zie het schema).

2. Let op dat aan beide zijden van de trekkeras de juiste borgmoeren worden 
gebruikt om zowel het statische handvat als de juiste adapter vast te zetten.

3. Controleer of beide gewichtshandvatten goed en stevig vastzitten.

A As
B Tweezijdig handvat
C Trekkergewichthandvatten
D Veiligheidsklemmen x 2
E Borgmoer M18
F Borgmoer 5/8" UNF
G Gewicht van slagtrekker
  
Voorzorgsmaatregelen:
• Door incorrecte assemblage van de 5269 Slagtrekker zal de garantie komen te 

vervallen.
• In verband met de aard van een slagtrekker dient men zorgvuldig te werk te gaan.
• The Tool Connection Limited kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel of 

schade veroorzaakt bij het gebruik van de 5269.
• Draag bij gebruik oogbescherming.
• Draag schoeisel met stalen neuzen.
• Houd gereedschap schoon en vrij van olie en stof.
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If this product fails through faulty materials or workmanship, contact 
our service department direct on: +44 (0) 1926 818186. Normal wear 
and tear are excluded as are consumable items and abuse.

Guarantee




